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 الخالصة
 يوم\لتر785فرد للك كمية الماء المنتجبمغت  ؛ماء المنتجالنوعية و  داخل مدينة الموصل من ناحية كمية محطات االسالة الحالية تقييم ورقةال تتناول

وزيع ىذه الحصة غير ، لكن تيوم\لتر 392الفرد تكون حصة التكسرات والتجاوزات عمى الشبكة، وعند طرح فواقدليذه المحطاتنتاجية اال الطاقة اعتمادا عمى
 وكانتالمنتج بالمقارنة مع الماء الخام  عمى خصائص الماء معاممةلعمميات ال وجد تأثير معنوياما فيما يتعمق بنوعية الماء المنتج. االسالة شبكةمنتظم خالل 

الورقة عمى عكورة الماء كون ان محطات االسالة  ركزت، المشمولة في ىذه الدراسة لمخصائص ضمن المواصفة العراقية لماء الشرب خصائص الماء المنتج
بين  عمى تفاوتو % 13 وبمغت نسبت تجاوزات العكورة لممواصفة العراقية،ربالى المستويات المالئمة لمش من العكورة مصممة لمتقميلفي مدينة الموصل 

 .كانت اعالىا في محطتي الدندان والساىرون محطات االسالة
طات اثبت اختبار دنكن وجود فرق معنوي بين محطات االسالة في معدالت العكورة المتبقية في كل منيا ومعدالت نسب ازالة العكورة في ىذه المح

فكانت المحطات  سواء من ناحية العكورة المتبقية محطات الساىرون والغزالني والدندان عمى الترتيب مما من ناحية نسبة العكورة المزالةالمحطات االوكانت 
 .سر الجديد يمييا االيسر التوسيعمحطتي االي االقل كفاءة

 

 :الكممات الدالة

 .، تموث الماءلة، محطات االساماء االسالة، مدينة الموصل، ماء الشرب

 

 المقدمة
ال يمكننن اسننتخدام المنناء الموجننود فنني الطبيعننة الغننرا  

يننننو مننننن شننننوائب قنننند تكننننون ضننننارة الشننننرب بشننننكل مباشننننر لمننننا يحتو 
النسنان او تمنننع اسننتخدامو لغننر  معنين فحتننى مينناه االبننار النقيننة ل

يتم كمورتيا قبل ضخيا لممستيمك لمقضاء عمى المسنببات المرضنية 
ممينار ( 1.3)ففي البمندان النامينة ومنع تموثيا خالل شبكة االسالة؛ 

نسنننمة لنننيس لينننم مصننندر يسنننالة ممنننين ويمنننوت سننننويا  مالينننين منننن 
كمنا تشنير يحصنائيات منظمنة الصنحة . البشر بسنبب الميناه المموثنة

يلننى مننوت مكثننر مننن خمسننة ماليننين مننن البشننر ( WHO)العالميننة 
%( 50)بسبب األمرا  المتعمقة بالمياه المموثة سننويا ، كنذلك فن ن 

منننن سنننكان الننندول النامينننة يعنننانون منننن ممنننرا  لينننا عالقنننة بالمننناء، 
منننن جممننننة األمننننرا  فننني ىننننذه النننندول تعنننود يلننننى تمننننوث %( 80)و

ه، كمننا تسننبب المينناه المموثننة يلننى مننوت ربننع األطفننال فنني ىننذه الميننا
 .[3]، [2]، [1] الدول ميضا قبل سن الخامسة

لنننذا ينننتم يجنننراء عممينننة معاممنننة المننناء بأشنننكاليا المختمفنننة 
وإلزالننننة الشننننوائب المختمفننننة الموجننننودة فنننني المنننناء لموصننننول بننننو يلننننى 

 الحالة المالئمة لشرب اإلنسان واستخداماتو المختمفة 
وتعتبننننر العكننننورة مننننن اىننننم خصننننائص المنننناء التنننني تركننننز 
محطات اسالة الماء عمى ازالتيا كونيا تعتبنر مرتنع لمكائننات الحينة 
الممرضننة الموجننودة فنني المنناء فضننال عننن كونيننا تشننكل حمايننة ليننا 
منن المنواد المعقمنة، كمنا ان التقميننل منن عكنورة يزينل شنوائب اخننر  

المسببة لمعكنورة مثنل  ممكن ان تكون ممتزة عمى سطوح الجسيمات
 [.5]، [4]المعادن الثقيمة والمواد المشعة
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التقييم الكمي والنوعي وتركز الدراسة الحالية عمى 
لمماء المنتج من محطات االسالة التي تعمل داخل مدينة الموصل 
من خالل مقارنة نوعية الماء الداخل والخارج من كل محطة 

مع بعضيا البع  ومقارنة الماء المنتج من ىذه المحطات 
بتحميل البيانات النوعية لمماء التي تم الحصول عمييا من مديرية 

ومن خالل الزيارات الميدانية  2019-2018لمسنوات  ماء نينو 
لممحطات والحوار مع ميندسي مديرية الماء وبع  مشغمي 

 .المحطات
 

 في مدينة الموصل العاممة محطات االسالة
 محطات اسالة تسعالموصل حاليا  مركز يوجد في

منتشرة عمى ضفتي نير دجمة بداية  من دخولو مدينة  رئيسة
 مواقعيا الموصل وحتى خروجو منيا، وىذه المحطات موضح

لمماء االنتاجية  الطاقة (1)كما يبين الجدول رقم ( 2)الشكل رقم في
 .لكل محطة من ىذه المحطاتالصافي 

 ويبمغ مجموع انتاجية المحطات الكمي من الماء
وعند قسمة ىذه الكمية عمى عدد سكان  يوم\3م 151595000

مركز مدينة الموصل المخدومين بيذه المحطات والبالغ 
م، تكون حصة 2019حسب دائرة االحصاء لسنة  154765218
يوم، وىذه الكمية لحصة الفرد مساوية \لتر 785الفرد الواحد 

لحصة الفرد في الواليات المتحدة والدول االوربية، اال ان نسبة 
في كمية المياه بسبب التكسرات والتجاوزات عمى شبكة  الفواقد

حسب دائرة ماء محافظة نينو  مما % 50االسالة التي تصل الى 
يوم \لتر 392يجعل حصة الفرد الواحد من الماء تنخف  الى 

وتفاوتت انتاجية محطات االسالة في الموصل لمسنوات السابقة 
ة الحالية من وتعتبر الكمي( 2)كما ىو ممخص في الشكل رقم 

الماء لحصة الفرد في الوقت الحاضر ممتازة اال ان التبذير 
الموجود من قبل بع  المستيمكين المناطق والتجاوزات عمى 
الشبكة فضال عن قدم تصميم الشبكة يؤدي الى حدوث عجز في 
حصة الفرد لمناطق مخر ، وقد يصل االمر الى حدوث 

خاصة في اوقات  انقطاعات متكررة لمماء في مناطق العجز
 .الطمب العالي عمى الماء

 
محطات االسالة العاممة في الطاقة االنتاجية ل(:1)جدول رقم 

 .مدينة الموصل

االنتاجية الف  الموقع  اسم المحطة
 اليوم\3م

منطقة الكبة الضفة  االيسر الجديد
 300 اليسر  من نير دجمة

منطقة احميمة، الضفة  االيمن الجديد
 380 النيراليمنى من 

االيمن القديم 
 (الموحد)

منطقة مشيرفة، الضفة 
 180 اليمنى من نير دجمة

حي العربي، الضفة  االيسر القديم
 90 اليسر  من النير

الضفة  حي العربي االيسر التوسيع
 100 اليسر  من النير

حي الزىور، الضفة  الزىور
 18 اليسر  من النير

منطقة الدندان، الضفة  الدندان
 10 اليمنى من النير

منطقة الغزالني، الضفة  الغزالني
 45 اليمنى من النير

منطقة يارمجة، الضفة  الساىرون
 36 اليسر  من النير
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مجريت عدد من الدراسات لتقييم وحدات محطات 
االسالة ونوعية الماء المنتج ليذه المحطات في مدينة الموصل 

حسن )و[ 6( ]2002متمرة، )بو من ىذه الدراسات ما قامت 
النعيمي، )و[ 8( ]2013العبيدي، )و[ 7( ]2007واخرون، 

؛ والتي تناولت [10( ]2019فضل وحامد، )و[ 9( ]2014
محطات االسالة الرئيسة وتقييم كل وحدة من وحداتيا وكفاءة 

. االزالة ليذه الوحدات ولمماء المنتج من ىذه المحطات بشكل عام
سات عمى العكورة المزالة في المحطات والتي وتركزت ىذه الدرا

تعتبر اليدف الرئيس ليذه المحطات، فتباينت كفاءة محطات 
الى % 3.6االسالة في مدينة الموصل في ازالة العكورة بين 

 [9( ]2014النعيمي، )حسب % 88.3
التي شممت [ 8]( 2013العبيدي، )واشارت دراسة 

لخمس  معاممةوحدات الكفاءة ازالة العكورة في كل وحدة من 
محطات اسالة رئيسة عاممة في محافظة نينو  ان معدل كفاءة 

 %(41.4و  19.3)عممية الترسيب ليذه المحطات تراوحت بين 
 21.2)ومعدل كفاءة ازالة العكورة لعممية الترشيح تراوحت بين 

وىذه العكورة تمثل عكورة الماء المنتج النيائي،  %(55.2و
عيانات لممياه المنتجة خارج المواصفة من ال% 15.5وكانت 

كانت لمحطة الدندان والبقية  يامن% 85.7العراقية لمياه الشرب 
 ،التي تعمل في ناحية السالمية التابعة لممحافظة لمحطة السالمية

اما بقية الخصائص فكانت كميا ضمن مواصفة مياه الشرب 
التي اجريت  [10] (2019فضل وحامد، )اما دراسة ، العراقية

لمحطة االيسر القديم فقد  معاممةعمى المياه الخام الداخمة وال
لتر \ممغم310اشارت الى ارتفاع قيمة العسرة الكمية لمنير الى 

لتر كما سجل \ممغم4.7وقيمة المتطمب الحيوي لألوكسجين الى 
وجود البكتريا الكمية وبكتريا القولون البرازية في جميع النماذج 

، اما العكورة الخارجة من المياه الخارجة من المحطةالتي اخذت 
من المحطة فقد تجاوزت المواصفة العراقية في شير شباط اي ما 

 .من النماذج فقط% 16يمثل 

 نوعية الماء المنتج من محطات االسالة في مدينة الموصل
مياه نير دجمة في مدينة الموصل ذات  الزالت

كمصدر لمياء الشرب يذ ان تراكيز معظم الشوائب  جيدةنوعية 
فييا ضمن محددات مياه الشرب لممواصفة العراقية وكما ىو 

الذي يبين خصائص ماء نير دجمة ( 2)واضح من الجدول رقم 
في مركز مدينة  عند مأخذ كل محطة من محطات االسالة

، ىذا فضال عن كون مستويات عكورة ماء النير الموصل
 (.3)معظم ايام السنة وكما ىو مبين من الشكل رقم منخفضة في 

 

الماء الخام  لخصائصقيمة قل وادنىاالمعدل و (: 2)جدول رقم 
 2019-2018خالل  عند مأخذ محطات االسالة

 الصفة
 *الخاصية

اقل  المعدل
 قيمة

اعمى 
 قيمة

 312 2.9 22.1 (وحدة)العكورة 
 23 18 20.36 (م°)درجة الحرارة 

 11.2 7 7.78 الهيدروجينياالس 
 586 378 451 (مايكرو موز)التوصيمية الكهربائية 

 161 126 142.32 *(لتر\ممغم)القاعدية 
 240 176 206.5 *(لتر\ممغم)العسرة الكمية 
 78 46 54.3 (لتر\ممغم)الكالسيوم 
 23.4 10.2 17.25 (لتر\ممغم)المغنيسيوم 
 23 12 17.83 (لتر\ممغم)الكموريدات 
 88 39 62.32 (لتر\ممغم)الكبريتات 
 13 5.1 9.41 (لتر\ممغم)الصوديوم 
 2.8 1.1 1.96 (لتر\ممغم)البوتاسيوم 

 360 238 284 (لتر\ممغم)المواد الصمبة الذائبة 
 كالسيوممعبرا عنيا بداللة كاربونات ال*
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وتعتمد عمميات معاممة الماء في محطات اسالة 
التقميدية التي تيدف الى تقميل عكورة  عمى االساليب وصلالم

وجعميا ضمن محددات الشرب لممواصفة العراقية  المنتج الماء
ىذا فضال عن عممية التعقيم إلزالة المسببات ( وحدة 5اقل من )

المرضية؛ وتشمل سمسمة الوحدات او العمميات في ىذه المحطات 
وعممية الترسيب وعممية وحدة المأخذ وعمميتي التخثير والتمبيد 

لمضخ الى شبكة الترشيح ومخيرا عممية التعقيم النيائي ثم الخزن 
وقد تستخدم عممية التعقيم المسبق في بع  المحطات  االسالة

لمتقميل من نمو الطحالب في وحدات المحطة والتي تعتبر من 
المشاكل الشائعة في محطات االسالة لمياه نير دجمة بسبب زيادة 
تركيز المغذيات لوجود بحيرة السد وما يطرح من فضالت مدنية 

 [.11]بشكل مباشر الى النير
معدالت خصائص الماء ( 3)رقم ويبين الجدول 

المعالج المنتج من محطات االسالة، يالحظ من ىذا الجدول ان 
معدالت كل الخصائص تتأثر بشكل معنوي بعممية المعاممة 

ويعز  السبب في ذلك الى  (t)الختبار ( p)حسب قيم المعنوية 
استخدام مادة الشب في عممية التخثير ومادة الكمور في عممية 

. الل المعاممة والتي تؤثر عمى الشوائب الذائبة في الماءالتعقيم خ
يال ان قيم خصائص الماء تبقى ضمن حدود المواصفة العراقية 

 .لمياه الشربومواصفة منظمة الصحة العالمية 
معدل خصائص الماء المنتج عند مأخذ محطات (: 3)جدول رقم 

الماء لمقارنة معدل ( t)و( p)وقيم  2019-2018االسالة خالل 
 .الخام مع الماء المنتج لكل خاصية من الخصائص

 الصفة
قيمة  المعدل *الخاصية

(p) 
قيمة 

(t) 
 8.2 0 3.8 (وحدة)العكورة 

 1- 0.32 20.4 (م°)درجة الحرارة 
 8.1 0 7.6 االس الهيدروجيني

 13.7 0 442.3 (مايكرو موز)التوصيمية الكهربائية 
 34.16 0 138.9 (*لتر\ممغم)القاعدية 

 28.85 0 201.9 (*لتر\ممغم)العسرة الكمية 
 22.8 0 52.4 (لتر\ممغم)الكالسيوم 
 1.4- 0.17 18 (لتر\ممغم)المغنيسيوم 
 52.4- 0 19.6 (لتر\ممغم)الكموريدات 
 31.4 0 58.5 (لتر\ممغم)الكبريتات 
 30.2- 0 9.7 (لتر\ممغم)الصوديوم 
 31.3 0 1.8 (لتر\ممغم)البوتاسيوم 

 31.1 0 278.3 (لتر\ممغم)المواد الصمبة الذائبة 
 معبرا عنيا بداللة كاربونات الكالسيوم*

 إزالة العكورة في محطات االسالة
سيتم التركيز في ىذه الدراسة عمى العكورة المزالة 
كون ان اليدف الرئيس لمحطات االسالة الموجودة في الموصل 

لوحظ من تحميل بيانات العكورة لمماء اذ  .ىو ازالة العكورة فقط
المنتج من محطات اسالة الماء العاممة في مدينة الموصل ان 

من عكورة الماء كانت ضمن المواصفة العراقية لمياه % 87
خارج ىذه المواصفة توزعت عمى محطات % 13الشرب و 

ويالحظ ان اعمى ( 4)االسالة كما ىو موضح في الشكل رقم 
نت في محطتي الدندان والساىرون وبمقدار نسبة لمخروقات كا

( paired t-test)من النوع المقترن ( t)اختبار  ومظير، 16%
ان عممية المعاممة تؤثر  (α=0.05)لمستو  داللة او معنوية 

بشكل معنوي في ازالة العكورة وكما يالحظ ذلك في الجدول رقم 
ليا لكل لمقابمة ا( p)المحسوبة وقيم ( t)الذي يوضح قيم ( 4)

 .محطة من المحطات
 المحسوبة( p)المحسوبة و ( t)قيم  (:4)جدول رقم 

( t)قيمة  المحطة
 المحسوبة

 (p)قيمة 

 0.00153 3.524 االيسر الجديد
 0.00431 3.116 االيمن الجديد
 0.00359 3.109 االيمن الموحد
 0.0289 2.279 االيسر القديم

 0.00423 3.459 االيسر التوسيع
 0 4.28 الزىور
 0.0178 2.552 الدندان

 0.0165 3.021 الغزالني
 0 4.417 الساىرون
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 حجم تأثير محطات االسالة عمى ازالة العكورة
 cohen’s)قيم معامل كوىن ( 5)يبين الجدول رقم 

d ) الذي يبين حجم تأثير المعاممة(treatment effective 
size ) لكل محطة من المحطات، يالحظ ان عمى ازالة العكورة

تأثير المعاممة في ازالة العكورة بين المنخف  الى المرتفع حسب 
يقسم كوىن حجم التأثير حسب معامل كوىن الى )تقسيم كوىن 

حجم التأثير الواطئ عندما تكون قيمة : ثالث مستويات تشمل
 0.5والتأثير المتوسط عندما تكون قيمة المعامل  0.2المعامل 

، [13]، [12( ]0.8لتأثير العالي عندما تكون قيمة المعامل وا
؛ يالحظ ان محطة (5)والشكل رقم ( 5)ومن الجدول رقم [ 14]

الجانب االيسر الجديد ومحطة الجانب االيمن الجديد يكون حجم 
التأثير فييا متوسط عمى الرغم من كون ىذه المحطات ىي من 

نة الموصل؛ ويعود احدث محطات االسالة التي انشئت في مدي
سبب ذلك الى كون عكورة ماء النير في بداية دخول النير لمدينة 

افضل من المحطات التي الموصل عند ىاتين المحطتين 
قيم العكورة المزالة خالل المعاممة قميمة عند مقارنة وبالتالي تميميا

 .عمى عكس بقية المحطات الماء الخام مع الماء المعالج
 

 حجم التأثير حسب معامل كوىن (:5)جدول رقم 

قيمة معامل  المحطة
 حجم التأثير ( d)كوهن 

 متوسط 0.667 االيسر الجديد
 متوسط 0.645 االيمن الجديد
 متوسط 0.504 االيمن الموحد
 واطئ 0.38 االيسر القديم

 عال 0.923 االيسر التوسيع
 متوسط 0.605 الزىور
 متوسط 0.521 الدندان

 عال 1.007 الغزالني
 عال 0.835 الساىرون

 
بينما يالحظ ان محطة اسالة االيسر القديم يكون 
حجم التأثير فييا واطئ النخفا  كفاءتيا التشغيمية وكونيا من 
المحطات التي تتواجد عند بدايات مدينة الموصل وكما موضح 

اما محطتي الغزالني ( 2)ذلك في شكل مواقع المحطات رقم 
ن ىاتين تأثير المعاممة فييما عال كون اوالساىرون فيالحظ ان 

بعد ان  النير ضمن مدينة الموصل ةالمحطتين تقعان في نياي
فيكون الفرق  استقبل كل المطروحات المدينة من الفضالت السائمة

 .فييما بين عكورة الماء الخام والماء المعالج اكثر

ويمكن ترتيب المحطات مع بعضيا البع  تنازليا 
: رىا عمى ازالة العكورة حسب معامل كوىن كما يميمن ناحية تأثي

االيمن الموحد ثم الدندان ثم الزىور ثم االيمن االيسر القديم ثم 
الموحد ثم االيسر الجديد ثم الساىرون ثم االيسر التوسيع ثم 

 .الغزالني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقارنة محطات االسالة مع بعضها البعض في ازالة العكورة
كفاءة في مقارنة  معامل كوىناليمكن استخدام 

الن  لكل محطة من المحطات مع المحطات االخر  معاممةال
عكورة الماء الداخل تختمف بين المحطات لذا تم المجوء الى 

معدالت العكورة المتبقية لمماء المنتج من كل محطة من مقارنة 
وكذلك معدالت نسب ازالة العكورة ، (6)الشكل رقم المحطات 

 one way)تحميل التباين االحادي  واستخدم( 7)الشكل رقم 
ANOVA ) معدالت ىذه اللمعرفة وجود فروق معنوية بين

 (.α=0.05)ولمستو  داللة او معنوية 
اظير تحميل التباين االحادي لمعدالت العكورة 
المتبقية وجود فرق معنوي بين ىذه المعدالت وبمعنوية مقدراىا 

 post)لفحص ( Duncan)، ومن خالل اختبار دنكن (0.021)
hoc ) يمكن اعتبار افضل المحطات من ناحية العكورة المتبقية

ىي محطة االيمن الجديد ووجود فرق معنوي في معدالت العكورة 
المتبقية بينيا وبين محطات الدندان والغزالني والساىرون تمييا 
محطة االيسر القديم وااليمن الموحد وااليسر الجديد والزىور 

واحدة اي اليوجد  وسيع والتي تقع جميعيا في مجموعةالتوااليسر 
( 6)فرق معنوي بين معدالتيا وكما يتضح ذلك من الجدول رقم 

مع مالحظة ان العكورة المتبقية تزداد مع تسمسل المحطات في 
الجدول؛ ويمكن اعتبار اسواء المحطات من ناحية العكورة المتبقية 

ا وي لمعكورة المتبقية بينيمحطة الساىرون مع عدم وجود فرق معن
(. 6)حسب الجدول رقم  8الى  4وبين المحطات من تسمسل 
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ويمكن ارجاع السبب في ىذا االختالف الى نفس السبب الذي 
من تأثير  ذكر في حجم تأثير المعاممة ضمن الفقرات السابقة

المطروحات المدنية في النير سمبا عمى نوعية الماء المنتج في 
 .عمى ضفتيومحطات االسالة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اما من ناحية نسبة العكورة المزالة فقد اظير تحميل 
التباين االحادي ايضا وجود فرق معنوي بين معدالت نسبة ازالة 

( 0.015)العكورة لممحطات قيد الدراسة وبمستو  معنوية مقداره 
ولوحظ من تحميل دنكن وجود اختالف معنوي بين معدل نسبة 
ازالة العكورة لمحطات االيسر الجديد وااليسر التوسيع مع االيمن 
الجديد وااليمن الموحد والغزالني لحساب المجموعة االخيرة وال 
يوجد اختالف معنوي بين معدالت نسبة ازالة العكورة لبقية 
المحطات مع بعضيا البع  وكما موضح ذلك في الجدول رقم 

الة يزداد مع تتابع تسمسل مع مالحظة ان معدل نسبة االز ( 7)
المحطات في الجدول؛ ويرجع ذلك الى زيادة نسبة االزالة في 
المحطات اسفل النير لزيادة العكورة الداخمة الى ىذه المحطات، 
لكن عمى الرغم من ذلك يحتم االمر مراجعة عمل محطتي االيسر 
الجديد وااليسر التوسيع لتحسين اداء ىاتين المحطتين في ازالة 

 .عكورةال
 

مجاميع محطات االسالة حسب الفروق المعنوية (: 6)جدول رقم 
بين معدالت العكورة المتبقية لمماء المنتج تبعا لفحص دنكن 

(Duncan.) 
 3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة  *ت
   االيمن الجديد 1
  االيسر القديم االيسر القديم 2
  االيمن الموحد االيمن الموحد 3
 االيسر الجديد االيسر الجديد االيسر الجديد 4
 الزىور الزىور الزىور 5
 االيسر التوسيع االيسر التوسيع االيسر التوسيع 6
 الدندان الدندان  7
 الغزالني الغزالني  8
 الساىرون   9

 .9-1معدل العكورة المتبقية يزداد مع التسمسل من *
 

حسب الفروق المعنوية مجاميع محطات االسالة (: 7)جدول رقم 
 (.Duncan)بين معدالت العكورة المزالة لمماء تبعا لفحص دنكن 

 3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة  *ت
   االيسر الجديد 1
  االيسر التوسيع  االيسر التوسيع  2
 االيسر القديم االيسر القديم االيسر القديم 3
 الساىرون الساىرون الساىرون 4
 الزىور الزىور الزىور 5
 الدندان الدندان  6
 االيمن الحديد   7
 االيمن الموحد   8
 الغزالني   9

 .9-1معدل االزالة يزداد مع التسمسل من *
 

 االستنتاجات 
تصل محطات اسالة مدينة الموصمحسب الطاقة االنتاجيةل .1

وبعد  يوم\لتر 785الى حصة الفرد الواحد من الماء 
من ىذه الكمية تكون حصة الفرد  والتجاوزات الفواقدطرح
 .يوم\لتر 392

خصائص الماء بشكل معنوي عمى معاممةتؤثر عمميات ال .2
 .لمنتج بالمقارنة مع الماء الخاما

نوعية الماء المنتج ضمن المواصفات العراقية لمياه الشرب  .3
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 .فيما يتعمق بالمتغيرات المشمولة بالدراسة
عمى ازالة العكورة يتراوح بين الواطئ  معاممةحجم تأثير ال .4

 .الى العالي في محطات االسالة
من عكورة الماء المنتج في محطات االسالة كانت % 87 .5

% 13و  الشرب المواصفة العراقية لمياه تضمن محددا
في محطتي الدندان % 16خارجيا واعمى نسبة لمخروقات 

 .والساىرون
يوجد فرق معنوي في معدالت العكورة المتبقية بين محطات  .6

االسواء من ناحية  والدندان الساىرون تيوتمثل محطاالسالة 
 .العكورة المتبقية

رة بين يوجد فرق معنوي في معدالت نسبة ازالة العكو  .7
وااليسر  االيسر الجديد محطات االسالة وتعتبر محطتي

 .من اقل المحطات في معدل نسبة العكورة المزالة التوسيع
 
 التوصيات

في محطات االسالة  معاممةاعادة النظر في عمميات ال .1
والناحية التشغيمية ليذه المحطات لمتقميل من العكورة المتبقية 

وحدة كون ان العكورة االبتدائية لمنير  1وجعميا اقل من 
 .منخفضة في معظم ايام السنة

والزىور  التشغيل في محطات االيسر الجديدتحسين كفاءة  .2
لمتقميل من العكورة  والدندان والساىرون وااليسر التوسيع

 .المتبقية الناتجة عنيا وزيادة كفاءتيا في ازالة العكورة
وضع محاسبة صارمة لميدر في الماء من قبل المستيمك  .3

والذي يعتبر العامل االول الذي يخل من توازن توزيع الماء 
الشبكة ىذا فضال عن عمل برامج تربوية تبدم من في 

 .المرحمة االبتدائية لمتالميذ حول ترشيد االستيالك
ومراجعة تصاميم التكسرات الموجودة في الشبكة معاممة .4

زيادة اقطار بع  االنابيب الشبكة في مناطقيا المختمفة ل
ذات االنتاجية  معاممةالرئيسة وربط المناطق لمحطات ال

ة بمحطات اخر  مجاورة ليا او عمل محطات غير الكافي
 .لمتقميل من الشحة في تمك المناطق( package)مصغرة 

دراسة الخصائص النوعية االخر  لمماء مثل المتطمب  .5
الحيوي لألوكسجين والمعادن الثقيمة والميثان ثالثي 

 .اليالوجين عند مأخذ محطات االسالة ولمماء المنتج
 

 شكر وعرفان
كادر  لدائرة ماء نينو  خاصةنتقدم بالشكر الجزيل 

المختبر والميندسين القائمين عمى صيانة وتشغيل محطات 
لتقديميم الدعم الالزم والمساعدة في انجاز ىذه في الدائرة االسالة 

 .الدراسة
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 خصائص ماء الشربمواصفات ممحق جدول 

 الخاصية
المواصفة 
 العراقية 

مواصفة منظمة الصحة 
 1993العالمية لعام 

 <8 8.5-6.5 الهيدروجينياالس 
التوصيمية 
- -  مايكرو موزالكهربائية

 5 5 (وحدة عكورة)العكورة 
 250 200 (لتر\ممغم) الكموريدات

 50 20 (لتر\ممغم) النترات
 250 200 (لتر\ممغم) الكبريتات
- -  (لتر\ممغم) الفوسفات

بداللة (لتر\ممغم)العسرة 
-  500  كاربونات الكالسيوم

العسرة القاعدية 
بداللة كاربونات (لتر\ممغم)

 الكالسيوم
170  -

العدد الكمي 
-  50 (مممتر\وحدة)لمبكتريا
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Abstract 
The present paper dealt with the evalution of quantiy and qualtiy of water treatmetn plants WTPs withen 

Mosul city. According to the total productivity of WTPs the per capita share of water was 785 L/d, and after subtracting 

the losses and violation upon the water supply network that reaches upto 50% the per capita portion of water becomes 

392 L/d. For the quality of water; the study revealed that there are a segnificant effect of the WTPs processes upon the 

water quality parameters of the product water comparing with the raw water, and the quality of product water is withen 

the Iraqi dirnking water spicifications regarding to the parameters taken into account withen the study. This study 

concentric to the turbidity removal by WTPs because these plants are designed to reduce the turbidity of water to 

acceptable levels withen the Iraqi specification. turbidity of water is out of the specification in 13% of the samplise with 

different portions through the WTPs, but the highst was at aldanadan and alsaheroon plants. 

Duncn test revealed that there are a significant different betweent the average of the residual turbidity and  

between the average of percentage removal of turbidity between WTPs and the worest plant from the residual turbidity 

are alsaheroon, alghzlani and aldanadan. And the woreste plant from the percent turbidity removal are alaiser aljadeed 

and alaiser altawsie. 
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 Treatment water , Mosul city ,water treatment plant, water pollution. 
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